Bucura-te de
oferta speciala Turist Studii!

generali.ro
La orice asigurare de calatorie Turist Studii de la Generali, emisa incepand cu data de
01 ianuarie 2022, primesti gratuit:

Clauza suplimentara privind Asigurarea bagajelor Asiguratului in cazul
furtului/pierderii/distrugerii/deteriorarii pe perioada transportului
– in limita a 500 EURO per eveniment si in agregat/polita;
Prevederile prezentei Clauze Suplimentare se completează cu cele ale Conditiilor de Asigurare privind Polita de Calatorie in
strainatate, Mod 403/ Q/ QSP/ QP/ X05/ QX – Decembrie 2020
Toate prevederile Conditiilor de Asigurare privind Polita de Calatorie in strainatate, Mod 403/ Q/ QSP/ QP/ X05/ QX –
Decembrie 2020, ramân aplicabile în măsura în care prin prezenta Clauza suplimentara nu se prevede contrariul.
Prin prezenta clauza de asigurare, Generali preia in limita sumei de 500 EURO / eveniment / agregat / perioada asigurata,
cheltuielile de achizitionare/inlocuire a bunurilor/bagajelor, din proprietatea Asiguratului, ca urmare a actelor de talharie, furt
prin efractie si/sau pierdere (raportate la organele de politie & compania aeriana & companie de transport in maxim 24 ore
de la data producerii evenimentului) pe perioada transportului terestru, aerian sau maritim.
Asigurarea este valabila pe durata călătoriei in străinătate pentru bagajele care sunt transportate in acelasi mijloc de
transport cu care călătorește Asiguratul.

ACOPERIREA

prin asigurare începe:

a)

pentru bagajul nepredat: de la începutul operațiunilor de îmbarcare si până la sfârșitul celor de debarcare;

b)

pentru bagajul înregistrat: din momentul în care bagajul asiguratului este luat în primire si înregistrat de compania de
transport si până în momentul retragerii bagajului respectiv la destinație.

EXCLUDERI SPECIFICE
Prin prezenta Acoperire suplimentara nu se acorda despagubiri in legatura cu:
pierderile si daunele produse cu intentie, culpa grava/neglijenta sau fapte asemanatoare ale Asiguratului sau prepusilor
acestuia;
bagaje care nu sunt transportate in acelasi mijloc de transport cu care calatoreste Asiguratul;
sustrageri de obiecte din bagajele asiguraţilor; se asigură numai furtul integral al bagajelor;
defectul sau viciul obiectelor transportate;

obiecte fragile si deteriorabile, obiecte electrice si electronice, banii lichizi sau monedele de orice natura (incluzând
colectiile sau piesele singulare de valoare), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de calatorie, colectii de
timbre, documente, unicate, mostre sau marfuri, manuscrise sau documente de valoare de orice fel, bijuterii, obiecte
pretioase în general, valori mobiliare de orice fel, instrumentele muzicale precum si orice materiale sau obiecte al caror
transport nu este acceptat de regulamentele de transport de calatori;
defectiunile electrice, mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului;
uzurii normale si deteriorarii în urma purtarii, procesului de curatare, zgârierii, patarii, moliilor, daunatorilor sau
mucegaiului;
bagajele nesupravegheate, cu exceptia situatiei în care acestea sunt lasate într-un spatiu special amenajat pentru
pastrarea în siguranta a bagajelor;
bagajelor care nu sunt proprietatea asiguratului sau bagajelor proprietatea asiguratului împrumutate sau încredintate
unor terte persoane;
bagajele furate dintr-un vehicul lasat nesupravegheat, cu exceptia bagajului lasat în torpedo-ul sau portbagajul închis al
vehiculului, astfel încât sa nu fie vizibil din exteriorul acestuia si exista o proba evidenta în ceea ce priveste intrarea cu
forta sau violenta în vehicul;
echipamentul pentru sporturile de iarna;
bagaje al caror furt/pierdere/distrugere nu a fost reclamata in scris la compania de transport in maximum 24 ore de la
data descoperirii si pentru care compania de transport nu a emis un raport scris oficial;
retinerea sau confiscarea bagajelor pe baza de ordin din partea unui guvern, autoritate publica, vama si altele similare
prejudicii provocate de greve ale angajaţilor companiei de transport, aeroporturilor/autogărilor/gărilor/ porturilor,
agenţilor de securitate, vameșilor;
oricare proprietate asigurata, în mod specific printr-o alta polita de asigurare sau care poate fi recuperata dintr-o alta
sursa. Orice rambursare primita va fi dedusa din suma care reprezinta dauna Asiguratului, în termenii acestei sectiuni;
pierderile si daunele produse pe teritoriul României;
Obligatiile Asiguratului specifice acestei Acoperiri:
de a înregistra bagajele la predarea acestora operatorului de transport calatori, pe baza tichetelor de bagaje, pe care
are datoria sa le pastreze.
de a reclama furtul/pierderea/distrugerea/deteriorarea bagajelor pe perioada transportului, in scris la compania de
transport in maximum 24 ore de la data producerii/luarii la cunostinta despre producerea evenimentului.

Ne gandim la siguranta ta si a celor dragi tie!
Tocmai de aceea, am creat pentru tine oferte speciale pentru ca voi sa plecati
in vacante fara griji.

In caz de dauna, contacteaza societatea de asistenta Europ Assistance, la:
telefon: 0040 313.20.20.20 (Romania); 0036.14.58.44.38
fax: 0040 313.20.02.03 (Romania); 0036.14.58.44.45
e-mail: asistenta: operation@europ-assistance.ro;
daune: daunetravel@europ-assistance.ro
Un operator Europ Assistance va prelua toate detaliile si te va indruma
in vederea solutionarii problemelor aparute!

